vztahu k docházce dětí jejich obcí do Mateřské školy Poběžovice a Základní školy Poběžovice.
RM-60-16.12.12
10 trvá
RM na základě předložených nabídek schvaluje dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 442 o
nájmu pozemků v k.ú. Poběžovice a k.ú. Sedlec, jehož předmětem je navýšení nájemného
ze současné ceny na cenu 3.100.-Kč/ha a rok s Druhou Poběžovickou a.s., a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 3.
RM-51-16.09.05
8
trvá
RM ukládá starostovi připravit do příštího zasedání RM aktualizovaný seznam plnění plánu investičních akcí města.
RM-43-16.05.30
13 trvá
RM bere na vědomí žádost ………………… o pronájem pozemku p.č. 1563 v k.ú. Ohnišťovice o výměře 1921 m2 s tím, že ke své žádosti žadatel doplní způsob využití pozemku a
starosta zajistí znalecký posudek na stanovení ceny pronájmu pozemku. Čeká se na znalecký posudek.
14 trvá
RM bere na vědomí žádost ………………... o zřízení pachtu k pozemku p.č. 1589 v k.ú.
Ohnišťovice o výměře 21686 m2 s tím, že starosta zajistí znalecký posudek na stanovení
ceny pachtu pozemku a následně RM rozhodne o záměru propachtovat uvedený pozemek.
Čeká se na znalecký posudek.
RM-38-16.03.21
12 trvá
RM bere na vědomí, že pozemek kolem božích muk v Zámělíči p.č. 1162 je v soukromém
vlastnictví a ukládá starostovi zahájit jednání o vykoupení jeho části, která je bezprostředně pod touto kulturní památkou pro město Poběžovice. Termín pro předložení řešení je stanoven na 31.1.2017.
RM-109-14.08.04
12 trvá
RM bere na vědomí žádost …………………. o opravu obrubníků a sběrných kanálů dešťové vody v Augustinově ulici, kde jí při velkém dešti teče voda přes chodník na pozemek a
pověřuje starostu jednáním s firmou CHVAK, a.s., Domažlice o podání nabídky na provedení potřebných prací.
ZM-21-13.03.27
40 trvá
ZM ukládá Radě města Poběžovice připravit pro projednání v ZM návrh na možné využití městského domu č.p. 55 na náměstí Míru.
Dne 27.6.2018 zapsal Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ Poběžovice.

……………………………………..
Mgr. Hynek Říha, starosta

……………………………………..
Pavel Veselák, místostarosta
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